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Wrocław, dnia 16 lipca 2018 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
realizujących zlecenia na terenie powiatu wrocławskiego
1. Przypominam, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu
Katastralnego we Wrocławiu, w zakładce Formaty plików do uzgodnienia, udostępniony
jest wykaz formatów plików danych generowanych z roboczej bazy danych, będących
przedmiotem uzgodnień, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572).
Zgodnie z powyższym przekazanie plików danych generowanych z roboczej bazy danych
może nastąpić w formacie zgodnym ze schematami GML lub w formacie uzgodnionym
między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.
Uzgodnienia formatu należy dokonać na etapie zgłoszenia pracy poprzez zamieszczenie
w polu nr 15 formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej informacji:
„Uzgodniony format: KCD” – ze wskazaniem wybranego formatu danych zgodnie
z informacją zamieszczoną na BIP.
Informuję, że od dnia 1 września 2018 r. uzgodnienia, o którym mowa powyżej,
będzie można dokonać wyłącznie w oparciu o format KCD (format pliku binarnego
systemu PZGiK EWID 2007 - program TurboEWID/TurboMAP).
Przypominam, że w przypadku braku w/w wpisu w treści zgłoszenia lub innego pisma
dokumentującego uzgodnienie, wykonawcy prac są zobowiązani do przekazania plików
danych wygenerowanych z roboczej bazy danych w formacie zgodnym ze schematami
GML.
2. Informuję jednocześnie, że od dnia 1 września 2018 r. zbiory danych bazy danych
EGiB, o których mowa w Tabeli Nr 9 Załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) będą udostępniane
wyłącznie w formacie GML tj. w formacie wymiany danych ewidencyjnych, o którym
mowa w § 51 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034
ze zm.).
Szczegółowa informacja dotycząca sposobu udostępniania materiałów zasobu znajduje
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Katastralnego we
Wrocławiu, w zakładce Wykaz materiałów zasobu.
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